
A Nyitra Utcai Általános Iskolában 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrend 

 

Az alább felsorolt intézkedések kialakításánál figyelembe vettük az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az Operatív Törzs és a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ ajánlásait.  

1. Az iskolában kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló vehet részt az 

oktatásban. 

2. Az intézményben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegye fel a munkát. 

3. Minden pedagógus, az ügyeletesek pedig kiemelten, hívják fel a tanulók figyelmét 

a követendő szabályok betartására! Figyelemfelhívó piktogramokat helyezünk ki 

a közösségi terekben. 

4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú, vagy 

igazolt fertőzés áll fenn. 

5. Az épületbe való belépésnél kézfertőtlenítést kell alkalmazni! 

6. A tanulók beléptetése az iskolába 07.00 órától, tanári felügyelet mellett 

folyamatosan történik, kihelyezett kézfertőtlenítő használatával. 07.30-ig az 

aulában gyülekező, 07.30-tól, a tanulók az osztálytermekbe mennek. 

Kézfertőtlenítés mellett folyamatos beléptetés történik a főbejáraton és az udvari 

bejáraton. A főbejáraton a felsős tanulók, az udvari bejáraton az alsós tanulók 

jöjjenek be az épületbe! 

7. Az iskolából való távozás: a napközisek 14.30-kor, 15.30-kor és 16.00 órakor 

hagyhatják el az iskolát. Tanári ügyelet 16.30-ig van. Eddig az időpontig mindenki 

hagyja el az iskolát, a fertőtlenítő takarítás érdekében. A gyermek átvétele után az 

iskola egész területét hagyják el, az udvart is! 

8. A házirend akként változik, hogy az alsó tagozat számára változatlanul a 2. óra 

utáni szünet tízórai, a 3. óra utáni szünet udvari, míg a felső tagozat számára a 2. 

óra utáni szünet udvari és a 3. óra utáni szünet tízórai. 

9. A felsős tanulók ügyeljenek a távolságtartásra, számukra és a dolgozók számára 

maszk használata ajánlott a közösségi terekben! 

10. Az első tanítási napon az osztályok részletes tájékoztatást kapnak a követendő 

higiénés szabályokról. 

11. Az iskolánkban az előírások szerint a mosdókban kihelyezett tisztálkodási 

eszközök (szappan, kéztörlő) minden tanuló számára elérhető. A szülő 

gondoskodjon arról, hogy a tanuló egyéni tisztasági csomaggal rendelkezzen, és 

lehetőleg saját kéztörlőjét használja! A gyermek hozzon magával kézfertőtlenítő 

szert, amelyet tetszése szerint nap közben használhat, ha szükségesnek tartja.  

12. A mosdót csak az használja, akinek szüksége van rá, ne legyen ott csoportosulás. 

13. Tornatermi öltözőkben, ha több osztály egy időben használja, meg kell 

akadályozni a tömeg keletkezését. Aki végzett, a folyosón várakozzon az óra 



kezdetéig. 1-2. évfolyam tanulói az osztályteremben öltöznek. A 3-4. évfolyam 

tanulói pedig nemek szerint elkülönítve az öltözőben, illetve az osztályteremben 

öltöznek.  

14. Teremcsere esetén az osztálytermekben a hetes, szaktantermekben a takarító 

gondoskodik a felületek fertőtlenítéséről. Mindenkinek kötelessége a padjáról, 

asztaláról az óra végeztével elpakolni, hogy a szükséges fertőtlenítés 

megvalósítható legyen.  

15. Lehetőleg csak saját felszerelést használjon minden tanuló, fokozottan ügyeljen 

mindenki a felszerelés meglétére. Ne kelljen egymásnak „kölcsönadni” ceruzát, 

stb.  

16. Szülő nem léphet be az épületbe, kivétel az előre egyeztetett időpontban tanári 

fogadóóra, szülői értekezlet vagy személyes jelenlétet kívánó ügyintézés céljából, 

megfelelő védőfelszerelés használatával, kézfertőtlenítés után. A szülő a bejáratig 

kísérheti a gyermeket, s a bejárat előtt várhatja őt. Napköziseket az udvari ajtón 

engedik ki a pedagógusok.  

17. Étkezéssel kapcsolatos szabályok: Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására, vagy kézfertőtlenítésére. 

Az ebédlő előtti várakozásnál kerülni kell a csoportosulást. Az étkezésnél 

használt felszerelések fertőtlenítéséről a szolgáltató gondoskodik. 

18. Tanuló hiányzása esetén a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, ez nem minősül digitális 

oktatásnak, online kapcsolattartásról van szó. 

19. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy tartós betegsége miatt erről orvosi 

igazolásról rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak 

kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló 

hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  

20. Amennyiben a gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő, gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, 

akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek 

háziorvosát. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező.  

21. Igazolt fertőzés esetén értesítendő a Tankerületi Központ. 

22. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézménynek el kell fogadni, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

23. Tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről kizárólag az Operatív Törzs 

dönthet. 

24. Az intézmény köteles a szülők, gondviselők részletes tájékoztatást lehető minden 

fórumon elvégezni. 


